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MASS IONTENTIONS FOR THE WEEK OF SEPT. 26 – OCT 2, 2016 

 

Sep. 26. Mon. …… Erma Molnar and her deceased family members / from her bequest 

 27. Tue. …… For the better health of Daniel Demetzky / by the Profusz family 

 28. Wed. …… Audrey Dusalt / by Harry Gorman 

 29. Thur. …… For the intention of the celebrant 

 30. Fri. …… For Michael McGuire (deceased)    

Oct.  1. Sat.  9:00 For the Parishioners - Híveinkért   

  2. Sun.    10:30 Karácsony András / végezteti fia Lajos és családja  

 

The point of today’s gospel parable is the outlook we have on happiness.  Happiness is not guaranteed by what we 

have, however much that may be, nor is happiness beyond our reach because of what we don’t have. Happiness 

consists in experiencing God present in our own lives-in good time and bad time; amidst plenty and amidst poverty.  

Happiness means listening to God’s words spoken through the Old Testament prophets like Moses; as spoken in the 

New testament through his own Son Jesus; as spoken in our own time through one another. 

  

Keep the sick and homebound in your prayers especially Dan Demetzky and Kathy Szabo. May our Gracious 

Healer grant them healing of mind and body and restore their strength and spirit. Bring them one day closer to healing.  

 

Thank you for your donations to last Sunday’s Louisiana Flood Victims collection.  If you were not able to make a 

donation last Sunday, the basket is still out today. Your donation great or small is greatly appreciated. Thank you again. 

 

Please note: Distributing (or permitting the distribution of) voter education materials on parish property that 

are biased with respect to any candidate, political party or PAC is prohibited.  Many voters’ guides are put out by 

interest groups and could be construed as biased in favor of or against a particular candidate.  If a parish distributes a 

biased voters’ guide or permits others to distribute biased voters’ guides on parish property, the IRS could conclude 

that the parish is engaging in prohibited campaign intervention. …..to remain tax exempt under IRS Section 501(c)(3), 

religious leaders can’t make partisan comments in official organization publications or at official church function.  

 

Jubilee Year of Mercy.  Pope Francis speaks as he leads his weekly audience Sept 21 in St. Peter’s Square at the 

Vatican. “God wants people to be merciful which means, forgiving others and giving freely with love, Pope Francis 

said.  In his talk, the Pope focused on a reading from the Gospel of Luke (6:36-38) in which Jesus tells the disciples to 

stop judging others and be merciful just as God is.  The motto for Year of Mercy “Merciful like the Father,” comes 

from this biblical verse the pope said.  … It is a call to reflect upon all, that God does for humanity so as to be inspired 

“to be like him, full of love, compassion and mercy, “he said. 
 

Szent Erzsébet Róm. Kat. Magyar Egyházközség értesítője 

 

Imádkozzunk betegeinkért: különösen Demetzky Dániel és Szabó Katalin híveinkért, akik korházban tartózkodnak. 

Kérjük az Irgalmas Urat, adjon nekik testi és lelki erőt keresztjük hordozásához és mielőbbi gyógyulást, erősödést. 

 

Köszönjük a Louisiana-i árvízkárosultak javára juttatott adományukat. A gyűjtő kosár még ma is kint van. Ha a 

múlt vasárnap nem volt lehetőség az adakozásra, még mindig nem késő a kosárba helyezni adományunkat. 

 

A közeledő választások előtt felhívjuk a hívek figyelmét, hogy a plébánia területén (templomterem vagy a parkoló) 

semmiféle propagandaírást, ívet, szórólapot nem szabad terjeszteni, vagy aláírásokat gyűjteni. Ha bárki ismeretlen 

személy jönne be és ezt tenné, figyelmeztetni kell vagy szólni a plébánosnak. Az IRS úgy veheti, mint tiltott kampány 

és büntetésképpen megvonhatja az egyházközség adómentességét. Természetesen, minden állampolgárnak erkölcsi és 

állampolgári kötelessége a választásokba való belekapcsolódás, de a templomoknál tilos a pártoskodó politizálás. Az 

Egyházmegyei Hivatal körlevélben figyelmeztette az egyházközségeket, melyet a hívek részére is közölnünk kell. 

 

Az Isteni Irgalmasság évében: a Szentatya gyakran oktat és figyelmeztet a helyes irgalmasságra. A múlt heti általános 

kihallgatáson így figyelmeztet: „a keresztények nem nagyobbak, mint Isten, tehát nekik is meg kell bocsátani úgy, mint 

Isten teszi”. Isten azt kívánja tőlünk, hogy irgalmasak legyünk és szeretettel megbocsássunk egymásnak. Nincs jogunk 

elítélni embertársunkat, aki hibát követet el, az ítélet Istenre tartozik. A mi kötelességünk az, hogy a tékozló gyermeket 

segítsük visszatérni a helyes útra. A Szentatya idézi az Irgalmasság Éve jelmondatát: „Legyetek irgalmasak, amint a ti 

Mennyei Atyátok irgalmas!” Nézzünk tehát önmagunkba és ez irgalmasságnak szentelt évben különösen igyekezzünk 

formálni, nevelni keresztény lelkiségünket. Magyar közösségünk hívei nem nagyon tudnak bekapcsolódni azon 

programokba, melyeket egyházmegyénk ajánl a lelki megújuláshoz, viszont erre nekünk is szükségünk van.  Ezért 

kötelességemnek érzem, hogy hétről hétre egy-egy rövid oktatást adjak a Szentatya által meghirdetett szent évről.  

 

Zsoltár válasz: ÁLDJAD,  LELKEM,  AZ  URAT,   -   DICSŐITSED  AZ  ISTENT. 


